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DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE VIZELA 

 

Preâmbulo 

O Município de Vizela detém, nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, atribuições no domínio do património e cultura. 

No âmbito do seu programa, o Município de Vizela tem procurado intervir em diversos campos, no 

sentido de proporcionar a satisfação de um conjunto de necessidades manifestadas pela população. 

O Concurso de Fotografia de Vizela tem como objetivo envolver a comunidade numa recolha original de 

fotografias. 

 

Artigo 1.º 

(Objeto e Âmbito) 

As presentes disposições definem o funcionamento do Concurso de Fotografia de Vizela, que visa 

essencialmente envolver a comunidade numa recolha original de fotografias. 

 

Artigo 2.º 

(Organização) 

1. A organização do Concurso de Fotografia de Vizela é da responsabilidade do Município de Vizela. 

2. Sendo promotor e principal responsável do Concurso de Fotografia de Vizela, o Município de Vizela 

pode estabelecer acordos de parceria com outras entidades do concelho de Vizela que se associem 

ao mesmo. 

 

Artigo 3.º 

(Critérios de Participação) 

1. Podem apresentar-se ao Concurso de Fotografia de Vizela todos os projetos relativos aos seguintes 

temas: 

a) Património Histórico, Cultural e Religioso; 
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b) Património Natural. 

2. As fotografias terão obrigatoriamente de ser recolhidas no concelho de Vizela.  

3. Cada concorrente poderá concorrer com 2 fotografias em cada tema. 

4. As fotografias poderão ser a cores e/ou preto e branco e obrigatoriamente no formato 30x40 cm. 

5. As fotografias deverão ser entregues num envelope fechado sem o nome do concorrente e 

mencionando: Concurso de Fotografia de Vizela. 

6. Dentro do envelope referido no número anterior, deverá constar outro envelope, também sem o nome 

do concorrente, onde no seu interior deverá constar obrigatoriamente:  

a) Uma folha com as indicações pessoais do concorrente (nome e morada completos), número de 

telefone, e-mail, fotocópia do Documento de Identificação Pessoal e Fiscal; 

b) Uma declaração de autor, atestando que as fotografias apresentadas são da sua autoria. 

7. Nas fotografias a concurso deverá constar, no seu verso, obrigatoriamente: 

a) O número da fotografia apresentado de forma legível; 

b) O título da fotografia apresentado de forma legível; 

c) O pseudónimo (caso tenha sido apresentado no envelope geral); 

8. No verso das fotografias a concurso não pode constar qualquer indicação sobre o nome do 

concorrente, sob pena de este vir a ser excluído. 

9. As fotografias deverão ser enviadas por email para sara.silva@cm-vizela.pt, com um tamanho mínimo 

de 2MB. 

 

Artigo 4.º 

(Condições de Participação) 

Os concorrentes autorizam no ato de entrega das fotografias a sua utilização pelo Município de Vizela 

para posterior divulgação nos canais de comunicação do Município.  
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Artigo 5.º 

(Inscrição e Entrega dos Trabalhos) 

1. O período de inscrição e entrega dos trabalhos do Concurso de Fotografia de Vizela é anunciado 

anualmente pelo Município de Vizela, através dos seus próprios meios de comunicação. 

2. Os interessados que pretendam participar no Concurso de Fotografia de Vizela devem proceder à 

entrega dos trabalhos na Loja Interativa do Turismo até às 17h00 da véspera do dia do Concurso e 

proceder ao preenchimento da respetiva ficha de inscrição, com a indicação do tema a que concorre. 

3. Não serão aceites trabalhos cuja data de entrega seja posterior à data limite referida no número 

anterior. 

 

Artigo 6.º 

(Constituição do Júri) 

O Júri que avaliará as fotografias apresentadas a concurso é constituído por três elementos, 

designadamente: 

a) Um representante do Município; 

b) Duas personalidades com competências na área da fotografia e/ou comunicação e design. 

 

Artigo 7.º 

(Critérios de Avaliação) 

Os critérios de avaliação a utilizar pelo Júri do Concurso de Fotografia de Vizela são os seguintes: 

a) Adequação ao tema; 

b)  Criatividade; 

c) Originalidade. 

 

Artigo 8.º 

(Seleção dos Trabalhos) 

De todos os trabalhos a Concurso, o Júri, através da aplicação dos critérios de avaliação, seleciona os 
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três primeiros classificados nos respetivos temas. 

 

Artigo 9.º 

(Divulgação dos Trabalhos) 

O Município de Vizela poderá organizar, oportunamente, uma exposição na Sala de Exposições da Loja 

Interativa de Turismo de Vizela, com todos os trabalhos a concurso. 

 

Artigo 10.º 

(Formato do Concurso) 

1. O Concurso realiza-se em edições anuais, sendo composto por dois temas a concurso, nos termos do 

n.º 1 do artigo 3.º. 

2. O Júri divulgará a ordem de classificação dos trabalhos em cada tema no final do concurso. 

 

Artigo 11.º 

(Locais e Datas) 

O Concurso de Fotografia de Vizela realiza-se no Concelho de Vizela em data a designar, anunciada 

oportunamente pelo Município de Vizela. 

 

Artigo 12.º 

(Prémios) 

1. São atribuídos prémios às três melhores fotografias a concurso em cada um dos temas a concurso. 

2. No Tema Património Histórico, Cultural e Religioso os prémios a atribuir são os seguintes: 

a) 1.º classificado –  1 Almoço ou jantar para duas pessoas –  Bacalhau à Zé do Pipo (prato típico de 

Vizela) –  Restaurante Adega Avelino; 

b) 2.º classificado –  1 Circuito Turkish Spa para duas pessoas no Mourisco Hamman Turkish Spa –  

Tesal –  Termas de Vizela; 

c) 3.º classificado –  um Bolinhol e uma garrafa de Vinho Verde de Vizela (produtos tradicionais 
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locais) –  Pastelaria Fina e Caves Casalinho. 

3. No Tema Património Natural os prémios a atribuir são os seguintes: 

a) 1.º classificado –  1 Almoço ou jantar para duas pessoas –  Bacalhau à Zé do Pipo (prato típico 

de Vizela) –  Restaurante Adega Avelino; 

b) 2.º classificado –  1 Circuito Turkish Spa para duas pessoas no Mourisco Hamman Turkish Spa 

–  Tesal –  Termas de Vizela; 

c) 3.º classificado –  um Bolinhol e uma garrafa de Vinho Verde de Vizela (produtos tradicionais 

locais) –  Pastelaria Fina e Caves Casalinho. 

4. A atribuição dos prémios é da responsabilidade do Município de Vizela, podendo, eventualmente, ser 

partilhada com os parceiros. 

5. Caso se justifique, o Júri poderá atribuir até sete Menções Honrosas, em cada tema a concurso. 

  

Artigo 13.º 

(Direitos de Autor) 

1. Quando, fundamentadamente, se suscitem dúvidas quanto à autoria ou direitos relativos a 

determinada imagem, fica esta, imediatamente, excluída do concurso ou pede o júri, ao seu autor, 

que faça prova das situações ou direitos controversos. 

2. A não apresentação da prova referida no número anterior acarreta a exclusão do concurso. 

 

Artigo 14.º 

(Utilização das Fotografias) 

O Município de Vizela reserva o direito de recolher no seu arquivo os trabalhos apresentados a 

concurso, bem como a sua divulgação e utilização em qualquer atividade promovida por esta entidade, 

preservando sempre a autoria dos mesmos. 
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Artigo 15.º 

(Interpretação e Casos Omissos) 

1. As questões que suscitem dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos pelo 

Município de Vizela, auscultando a opinião do Júri. 

2. A falsidade dos dados fornecidos será motivo de eliminação automática do concurso. 

3. O conhecimento posterior de falsidade dos dados declarados será motivo de invalidação de 

qualquer prémio. 

4.  A participação no Concurso de Fotografia de Vizela pressupõe a aceitação das disposições 

constantes das presentes normas. 

 

Artigo 16.º 

(Entrada em Vigor) 

O presente conjunto de disposições normativas produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.  

 

 


